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Budżet gminy Brwinów na 2016 rok. Wydatki na oświatę oraz inwestycje.
W budżecie gminy Brwinów na 2016 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie na ponad 101 mln zło-
tych. W tym roku gmina Brwinów na inwestycje wyda około 24 mln zł, co stanowi ponad 24% planowanych 
wydatków.

Dokończenie na str. 2 >>>

Gmina Brwinów 
oferuje   

nieruchomości 
w Brwinowie
 na sprzedaż

Warunkiem 
przystąpienia  
do przetargu  jest 
wpłacenie wadium  
w wysokości 10% ceny 
wywoławczej  
nie później niż na 5 dni 
przed przetargiem.

Informacje: 
Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, 
Urząd Gminy 
Brwinów  
ul. Grodziska 12, 
pokój 204, II piętro, 
tel. 22 738 26 13  
lub 22 738 26 53  

Przetarg  
odbędzie się

24 lutego 2016 r.

Brwinów, 
rejon ul. Bratniej 
DZIAŁKI BUDOWLANE: 
24 działki mieszkaniowe  
6 działek mieszkaniowo- 
-usługowych  

Oferowane działki położone 
są w rejonie ul. Bratniej. Jest 
to teren płaski, porośnięty 
obecnie trawami i pojedyn-
czymi drzewami. 

Powierzchnie działek  
mieszkaniowych wynoszą  
od 900 do 1540 m kw.,  
a ceny wywoławcze –  
od 135 tys. do 227 100 zł. 

Działki mieszkaniowo-
usługowe o numerach ewi-
dencyjnych 98, 99, 100, 123, 
124 i 126 znajdują się na 

o g ł o s z e n i e

Oświata 
55 555mln zł

                                           Legenda do wykresu 
BP – bezpieczeństwo publiczne 4,28%
D   – obsługa długu 2,08%
OB –  Gminny Ośrodek Kultury  
            i Biblioteka Publiczna 2,03%
GM – gospodarka mieszkaniowa 1,99%
T     – transport zbiorowy 0,86%
G     – gospodarka gruntami 7,73%
dalej: rezerwa ogólna i celowa 0,48%
            obiekty sportowe 0,46%
            Rada Miejska 0,40%

Oświata 34,57% 
34 916 052,60 zł

Gospodarka komunalna 14,19% 
14 338 337,29 zł

Drogi 12,54% 
12 666 707,24 zł

Administracja publiczna 9,88% 
9 984 702,80 zł

Pomoc społeczna 8,76% 
8 847 810,00 zł

Inne 6,75% 
6 820 591,37 zł 

ką komunalną i ochroną śro-
dowiska – ponad 14 mln zł.  
Obejmują one wydatki bieżące, 
m.in. odbiór odpadów, sprzątanie 
gminy, pielęgnację zieleni, kon-
serwację oświetlenia ulic, placów 
i dróg – oraz działalność inwesty-
cyjną w tym m.in. projektowanie  
i budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w Owczarni (2,4 mln zł) i Ko-
szajcu (0,5 mln zł). Także w innych 
miejscach na terenie gminy będzie 
trwać projektowanie i budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

18 grudnia 2015 r. odbyła się XIX sesja Rady 
Miejskiej, podczas której został przyję-

ty budżet na 2016 rok oraz uchwalo-
na „Wieloletnia prognoza finansowa 
gminy Brwinów na lata 2016–2025”.  
W głosowaniu nad podjęciem uchwały 
budżetowej wzięło udział 19 radnych:  
17 poparło projekt, dwóch wstrzymało 
się od głosu, a dwóch było nieobecnych. 
zanim radni Rady Miejskiej w Brwino-
wie przystąpili do pracy nad uchwałą 
budżetową, projekty tych dokumentów 
zostały przesłane do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, instytucji nadzoru-
jącej prawidłowość działań samorządu  
w zakresie spraw finansowych. RIO wyda-
ła pozytywna opinię na ich temat.

W uchwalonym budżecie na 2016 r. zaplanowa-
no dochody w wysokości 98 168 191,64 zł,  

a wydatki – 101 013 147,44 zł. Największa część 
środków finansowych zostanie przeznaczona  
na oświatę – blisko 35 mln zł, tj. 34,57% wydatków 
ogółem. Ta kwota pokryje koszty związane z prowa-
dzeniem istniejących szkół i przedszkoli (m.in. pen-
sje pracowników, zakup materiałów dydaktycznych, 
utrzymanie budynków) oraz działaniami inwesty-
cyjnymi. Największą inwestycją oświatową, reali-
zowaną w 2016 r., będzie budowa hali sportowej 
przy ZS nr 1 w Brwinowie. Budowa ma zakończyć 
się w czerwcu 2017 r.

Drugą pozycję tuż po wydatkach na oświa-
tę zajmują wydatki związane z gospodar-

BP
DOBGMTG

WYDATKI 
BUDŻETOWE

terenie rozpościerającym się 
w pobliżu torów PKP. Ich po-
wierzchnia wynosi od 2171  
do 2249 m kw, a ceny wywo-
ławcze mieszczą się w prze-
dziale od 354 240 zł do 393 
575 zł.

Wszystkie działki mają kształt 
prostokąta, z wyjątkiem dział-
ki nr ew. 126., która ma kształt 
wielokąta. Informacje na stronie

www.oferta.brwinow.pl
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URZĄD GMINY BRWINÓW
BUDYNek pRZY Ul. GRoDZIskIej 12 I 12A:  
Biuro Obsługi Interesanta, tel. 22 738 26 15 
Sekretariat burmistrza Arkadiusza Kosińskiego, tel. 22 738 26 12 
Biuro Rady Miejskiej, tel. 22 738 26 50 
Urząd stanu Cywilnego, tel. 22 738 25 61
Referat spraw Obywatelskich, tel. 22 738 25 72
Ewidencja Działalności Gospodarczej, tel. 22 738 26 51
Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy (podatki), tel. 22 738 26 34
Geodeta Gminny Gminy Brwinów, tel. 22 738 26 54 
Referat Planowania Przestrzennego, tel. 22 738 26 54
Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 22 738 26 53
Biuro Promocji, tel. 22 738 26 29
Referat Oświaty, tel. 22 738 26 17

URZĄD GMINY BRWINÓW
BUDYNek pRZY Ul. T. koŚCIUsZkI 4A: 
Sekretariat zastępcy burmistrza  
                      Sławomira Walendowskiego, tel. 22 738 25 66
Referat Inwestycji i Remontów, tel. 22 738 25 84
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 22 738 25 90
Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 22 738 26 37  
zespół ds. Obsługi Gospodarki Odpadami, tel. 22 738 25 91

Straż  Miejska w Brwinowie 
tel. 22 729 63 94 oraz bezpłatny z terenu gminy: 986
e-mail: straz.miejska@brwinow.pl

Redakcja biuletynu: Biuro Promocji, e-mail: promocja@brwinow.pl 
Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie (str. 8–9)

Urząd Gminy Brwinów: adresy i telefony             e-mail: brwinow@brwinow.pl    www.brwinow.pl

Na inwestycje drogowe i bieżące 
utrzymanie dróg gmina prze-

znaczy ponad 12 mln zł, z czego 
na inwestycje zaplanowano kwotę 
ponad 10 mln zł, co stanowi blisko 
44% wszystkich wydatków inwe-
stycyjnych. W planach inwestycyj-
nych na 2016 r. są m.in. przebudowy:

• ul. Konopnickiej i ul. Borkowej 
   w Brwinowie (ok. 1,87 mln zł), 
• ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej  
  w Brwinowie – I etap (ok. 1,82 
   mln zł), 
• ul. Lilpopa i ul. Zamkowej  
   w Brwinowie – II etap (1,4 mln zł), 
• ul. Armii Krajowej – II etap. 

W budżecie ujęto także:
• przebudowę skrzyżowań  
   ul. Nadarzyńskiej z ul. słonecz- 
   ną i ul. Wiosenną w Kaniach, 
• wykonanie projektu przebudo- 
   wy ul. Pruszkowskiej w Brwi- 
   nowie, 
• budowę drogi gminnej 19 KDL 
  w Domaniewie.

W planach na 2016 r. uwzględ-
niono także wydatki doty-

czące dróg powiatowych: 
• budowa chodnika wzdłuż  
   ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie  
   I etap  – od ul. Kasztanowej  
   do ul. słonecznej (890 tys. zł), 

• dofinansowanie na przebudowę 
   dróg Brwinów–Koszajec– 
   Moszna (600 tys. zł).  
Burmistrz gminy Brwinów opraco-
wał wniosek o dotację z „Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016–
2019”, dzięki czemu Powiat uzyskał 
dotację w wys. 2,4 mln zł i będzie 
mógł zrealizować tę inwestycję.

Pozostałe inwestycje, planowane 
przez gminę Brwinów to m.in.: 

• opracowanie dokumentacji  
   renowacji pałacu Wierusz- 
  -Kowalskich wraz zagospodaro- 
   waniem przyległego terenu  
   (250 tys. zł), 
• rozbudowa strażnicy OSP  
   Żółwin, 
• budowa ogrodzenia OSP Moszna,
• sfinansowanie dokumentacji 
   projektowej przejścia pieszo- 
  -rowerowego pod torami PKP 
    w Brwinowie, 
• budowa chodnika „w tunelu”,  
   łączącego rondo i Rynek  
   w Brwinowie, 
• budowa oświetlenia ulicznego  
   w ul. Pszczelińskiej w Brwino- 
   wie i Otrębusach, 
• modernizacja placu zabaw przy 
 ul. Grodziskiej w Brwinowie.

Oświata 
55 555mln złBezpieczeństwo 8,77% 

2 149 999 ,07 zł
Drogi 43,57% 

10 682 500,00 zł

Kanalizacja 15,06% 
3 691 568,15 zł

Oświata 14,48% 
3 550 000,00 zł 

PTO
OSW

W K

Dokończenie ze str. 1 >>>

I

WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJĄTKOWE

                                           Legenda do wykresu 
PTO  –  realizacja projektu Podwarszawskie  
              Trójmiasto Ogrodów 7,81% 
              1 913 611,98 zł
OSW  – oświetlenie 3,73% tj. 913 371,79 zł
W  –  wodociągi 2,22% tj. 544 889,25 zł
K  – kultura i ochrona dziedzictwa 2,06% 
         504  000,00 zł 
I  – inne 2,31%, tj. 565 500,00 zł                           

Docelowo na ciągu ulic Żura-
wia–Mickiewicza pojawi się 

nowa nawierzchnia jezdni wraz  
z elementami bezpieczeństwa ruchu 
(wyniesione skrzyżowania, szero-
kie progi zwalniające). zjazdy na 
posesje mieszkańców będą wyko-
nane z kostki betonowej. Na wybra-
nych odcinkach ciągu pojawi się też 
chodnik.

Przebudowa ul. Żurawiej i Mic-
kiewicza jest jednym z wielu 

działań inwestycyjnych zaplano-
wanych przez gminę Brwinów na 
ten rok. Choć w budżecie gminy na 
inwestycje drogowe zaplanowano 
kwotę ponad 10 mln zł, to jednak 

Został ogłoszony przetarg na przebudowę ciągu ulic na terenie 
północnego Brwinowa. Potencjalni wykonawcy mogą składać 
swoje oferty do 8 lutego 2016 r. 

Przebudowa ulic Żurawiej i Mickiewicza

konieczne jest etapowanie prac.  
W tym roku przebudowana zostanie 
ul. Żurawia. Przebudowa ul. A. Mic-
kiewicza na odcinku od ul. Bisku-
pickiej do ul. Żurawiej, a następnie 
dalej do ul. Kampinoskiej to kolejne 
etapy prac. Całość zakończyć się ma 
do czerwca 2018 r. Czy uda się przy-
śpieszyć ten harmonogram? zależy 
to w dużej mierze od rozstrzygnię-
cia przetargu. 

zainteresowani wykonawcy mogą 
składać swoje oferty do 8 lutego 

2016 r. do godz. 13.00 w Urzędzie 
Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 
w Biurze Obsługi Interesanta, pokój 
nr 7.

Projektowanie i budowa sie-
ci wodociągowej w sołectwie 

Krosna – to nazwa zadania in-
westycyjnego zaplanowanego w 
budżecie gminy Brwinów na ten 

Sieć wodociągowa w miejscowości Krosna wydłuży się w tym 
roku o ok. 1,2 km. W chwili oddawania biuletynu do druku trwa-
ły jeszcze przygotowania do ogłoszenia przetargu.

Krosna: przetarg na budowę wodociągu

rok. Krosna jest miejscowością bar-
dzo rozproszoną. Domy znajdu-
ją się w dużej odległości od siebie. 
Rozbudowa sieci wodociągowej  
odbywa się etapami. 

Obok: 
Fragment  
dokumentacji 
z zaznaczo-
nym skrzyżo-
waniem ulic 
Żurawiej oraz 
Żabiej.

UWAGA: NASTĄPIŁA ZmIANA rAchUNKU BANKoWeGo 
dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

Począwszy od 2016 roku każdy podatnik 
otrzyma swoje indywidualne konto bankowe, 

które zostanie podane na decyzji.

k o m u n i k a t



RATUsz 3
B i u l e t y n  i n f o r m a c y j n y  U r z ę d u  G m i n y  B r w i n ó w 

n r  5 2  |  2 7  s t y c z n i a  2 0 1 6

Po raz kolejny powtórzę... Mariusz Baranowski to WZÓR  
do naśladowania dla każdego radnego.

W latach 2012–2014, jeszcze jako radny gminny, napisał „Plan odnowy miej-
scowości” (POM) dla Owczarni, Żółwina i Otrębus (a jego opracowanie posłu-
żyło również do opracowania POM-ów dla Parzniewa, Biskupic i Czubina).
Dołożył w ten sposób swoją cegiełkę do pozyskania przez gminę Brwinów pra-
wie 1,5 mln zł dofinansowań unijnych (na budowę Orlika w Żółwinie, świe-
tlicy w Owczarni, placu zabaw przy ul. Żółwińskiej w Owczarni, chodnika  
w ul. Przejazdowej w Otrębusach, boiska wielofunkcyjnego przy ul. Głównej  
w Parzniewie, na zagospodarowanie terenu OSP Biskupice oraz na rewitaliza-
cję Pałacu Toeplitza w Otrębusach).
Teraz – jako radny powiatowy – dał kolejny przykład swojego AUTENTYCZ-
NEGO poświęcenia dla mieszkańców gminy Brwinów: w trudnym świąteczno-
-noworocznym okresie podjął się opracowania POM-ów dla Krosny i Moszny, 
które – z niewielkimi poprawkami – zostały jednogłośnie przyjęte w czasie  
Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Sołectwa Krosna i Moszna.
Dokumenty te (wraz z wcześniej przyjętym POM Otrębus) są koniecznymi 
załącznikami do naszych wniosków o dofinansowanie, które 12 stycznia zło-
żyliśmy do programu UE PROW na dofinansowanie w wys. 63,63% na prze-
budowę:
• ciągu ulic prowadzących do "Mazowsza" (tj. ul. Piaseckiego–Poziomki 
   –Malinowa na odc. od drogi wojewódzkiej ul. Natalińskiej do bramy  
   „starego” Mazowsza),
• ul. Słonecznej we wsiach Moszna Wieś, Moszna Parcela, Krosna Wieś  
   i Krosna Parcela na odc. od skrzyżowania dróg powiatowych nr 3111W  
   przy OSP Moszna aż do bloków Krosna Parcela 46.
Jeśli uda się nam uzyskać te dofinansowania – to dobrze, jeśli nie – mówi się 
trudno i szuka się kasy dalej! Wielkie dzięki.
Swoją drogą zachęcam do polubienia oficjalnego profilu Mariusza Baranow-
skiego, który od swojego zaprzysiężenia stara się przekazywać najważniejsze 
informacje ze swojej działalności radnego powiatowego!

Komentarz burmistrza arKadiusza KosińsKiego

na temat radnego mariusza baranowsKiego i jego pomocy

przy opracowaniu planów odnowy miejscowości

Rafał Rajkowski został członkiem 
zarządu województwa pod ko-

niec listopada 2015 r., gdy z funkcji 
wicemarszałka zrezygnował wybra-
ny na posła Leszek Ruszczyk. Pierw-
sza wizyta Rafała Rajkowskiego  
w Brwinowie była okazją do pozna-
nia gminy i zapoznania się z propo-
zycjami burmistrza Arkadiusza Ko-
sińskiego, który podczas spotkania 
22 stycznia 2016 r. poruszył szereg 
tematów dotyczących dróg woje-
wódzkich.

Na drodze wojewódzkiej  nr 720 
(Błonie–Nadarzyn) są jeszcze 

odcinki wymagające przebudowy: 
chodzi przede wszystkim o dokoń-
czenie remontu ulicy Pszczelińskiej. 
Gmina Brwinów już pod koniec 
2011 r. przekazała Mazowieckiemu 
zarządowi Dróg Wojewódzkich 
(MzDW) dokumentację projektową 
dla jej przebudowy. Na tej podstawie 
został wyremontowany najbardziej 
zniszczony odcinek drogi, ale prote-
sty ekologów spowodowały koniecz-
ność aktualizacji dokumentacji 
dla pozostałego odcinka. Ten etap 
udało się zamknąć w 2015 r. Wiele 
wskazuje na to, że prace przy prze-
budowie ul. Pszczelińskiej zostaną 
wykonane w 2016 r. 

Niebezpiecznym punktem na 
mapie drogowej Brwinowa jest 

też skrzyżowanie ul. Biskupickiej 
(DW nr 720) z ulicami Marszał-
ka Piłsudskiego i Armii Krajowej.  
W ramach pomocy rzeczowej 
dla województwa gmina Brwi-
nów wykonała już dokumenta-
cję projektową budowy ronda. 
Orientacyjny koszt prac budow-
lanych sięga 2 mln zł. Burmistrz  
Arkadiusz Kosiński zaproponował 
ze strony gminy dalsze wsparcie 
dla tej inwestycji. Rozmawiano za-
równo o pomocy finansowej, jak też 
pomocy rzeczowej – przekazaniu 
darowizny terenu (ok. 600 m kw.), 
który gmina Brwinów wkrótce za-

Gminę Brwinów odwiedził rafał rajkowski, nowy członek zarzą-
du województwa mazowieckiego, nadzorujący m.in. pracę De-
partamentu Nieruchomości i Infrastruktury. Głównym tematem 
rozmów były inwestycje na drogach wojewódzkich.

Inwestycje na drogach wojewódzkich

kupi od parafii św. Floriana w Brwi-
nowie, oraz wykonanej przez gminę 
Brwinów dokumentacji projekto-
wej. Łączna zadeklarowana pomoc  
finansowa i rzeczowa wynosi ok. 
540 tys. zł. 

Burmistrz Arkadiusz Kosiński 
poruszył też kwestię inwestycji 

w Otrębusach. Przebudowa dróg 
gminnych prowadzących od ul. Na-
talińskiej (DW nr 720) do siedziby 
zespołu „Mazowsze” obejmowała-
by nie tylko wymianę nawierzchni 
jezdni, budowę chodnika czy budo-
wę miejsc parkingowych przy szko-
le, ale też budowę ścieżki rowerowej 
prowadzącej od przystanku WKD 
do bramy zabytkowej siedziby ze-
społu i parku Karolin. – Docelowo 
na skrzyżowaniu drogi wojewódz-
kiej ul. Natalińskiej i drogi gminnej 
ul. Piaseckiego należy wybudować 
rondo – podkreślał burmistrz Ko-
siński. Ta inwestycja zmieniałaby 
obecną geometrię skrzyżowania. 
Konieczny byłby wykup dodatko-
wych gruntów od Lasów Państwo-
wych. Przedstawiona przez gminę 
Brwinów koncepcja przebudowy 
skrzyżowania została już pozy-
tywnie zaopiniowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego. Gmina Brwinów wy-
stąpiła o dofinansowanie unijne ze 
środków PROW na lata 2014-2020 
na przebudowę ciągu dróg ul. Pia-
seckiego, Poziomki i ul. Malinowej 
od ul. Natalińskiej do bramy „stare-
go” Mazowsza. W przypadku uzy-
skania tego dofinansowania prze-
budowa zostałaby zrealizowana w 
2017 r. Konieczne byłoby w takim 
przypadku skoordynowanie w tym 
samym czasie prac związanych z bu-
dową ronda.

W rozmowach nie została po-
minięta droga wojewódzka 

nr 719. Przebudowy wymagają nie-
bezpieczne skrzyżowania ul. War-
szawskiej z ul. Piłsudskiego i Kole-
jową w Kaniach oraz ul. Obwodnica  

mariusz Paweł Baranowski - radny rady Powiatu Pruszkowskiego

Zapraszamy na strony społecznościowe serwisu Facebook.com:

Brwinów Arkadiusz Kosiński

z ul. Kępińską w Brwinowie. Gmina 
Brwinów proponuje zastosowanie  
w tych miejscach dodatkowych pa-
sów lewoskrętu oraz budowę sygna-
lizacji świetlnej.

Rozmowy z członkiem zarządu 
województwa Rafałem Rajkow-

skim oraz towarzyszącym mu zbi-
gniewem Ostrowskim – dyrektorem 
Mazowieckiego zarządu Dróg Wo-
jewódzkich toczyły się nie tylko w 
gabinecie burmistrza. Panowie uda-
li się w teren, by na miejscu przyj-
rzeć się omawianym problemom.

zatrzymali się też przy parkingu 
„Parkuj i Jedź” Kolei Mazowiec-

kich przy ul. Grodziskiej w Brwino-
wie, o którego przekazanie w zarzą-
dzanie gmina Brwinów zabiega już 
od kilku miesięcy, chcąc otworzyć 
parking bezpłatny dla wszystkich 
chętnych pasażerów.

Na zdjęciach: 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński poka-
zuje miejsca planowanych inwestycji 
w Otrębusach (z lewej) i Brwinowie  
przy ul. Biskupickiej (z prawej).

Strona gminy Brwinów
prowadzona przez 
Biuro Promocji

Strona prowadzona 
przez Burmistrza 
Gminy Brwinów
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Pożyczka na budowę
kanalizacji w kwocie
do 1.013.835,05 zł

Gmina Brwinów podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
budowę ok. 3,5 km kanalizacji w Owczarni. Zadanie to ma 
zostać zrealizowane do połowy stycznia 2017 roku.

Owczarnia i Żółwin to duże so-
łectwa, które nie mają ciągłości 

terytorialnej z drugą częścią gminy 
Brwinów. W ubiegłym roku dzięki 
tzw. metodzie przeciskowej, która 
nie niszczy nawierzchni, sieć kanali-
zacyjna tłoczna przeszła przez teren 
Milanówka i dotarła do Owczarni. 
W tym roku planowana jest konty-
nuacja budowy.

zgodnie z podpisaną umową do 
17 stycznia 2017 r. ma powstać 

3364,5 mb kanalizacji. Pozwoli to 
na podłączenie 58 posesji. zadanie 

Pożyczka na budowę kanalizacji w Owczarni

„ B u d o w a 
kanalizacji 
s a n i t a r ne j 
w Owczarni 
z odgałęzie- 
niami w gra- 
nicach pa-

sów drogowych oraz zaprojekto-
wanie i budowa brakujących od-
gałęzień kanalizacji sanitarnej” 
zostało dofinansowane przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie w formie niskoopro-
centowanej pożyczki w kwocie do  
1 013 835,05 zł, która dodatkowo 
może zostać częściowo umorzona. 
Całkowity koszt tego zadania to  
1 164 213,00 zł.

Ponieważ gęstość zaludnienia 
Żółwina i Owczarni nie pozwala 

na staranie się o dotację unijną, jak 
to było np. w przypadku projektu 
„Czyste życie…”, gmina musi liczyć 
na środki własne lub na dofinanso-
wania w formie dotacji i pożyczek.

Na zdjęciach poniżej: 
Budowa kanalizacji do Owczarni 
rozpoczęła się w 2015 r. 

Dotacja na zakup 
sprzętu w kwocie
do 18 400,80 zł

Gmina Brwinów otrzymała ponad 18 tys. zł dotacji na za-
kup sprzętu hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Brwinowie. Środki te pochodzą z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja została przeznaczona 
na zakup dwóch narzędzi hy-

draulicznych do ratownictwa tech-
nicznego: rozpieracza ramiennego 
i rozpieracza teleskopowego. sprzęt 
wykorzystywany będzie do pro-
wadzenia różnego rodzaju działań 
ratowniczo-gaśniczych zarówno na 
terenie gminy Brwinów, jak i powia-

Dotacja na sprzęt dla OSP Brwinów

tu prusz-
kowskiego. 
Pomoże w 
szybszej i 
s k u t e c z -
niejszej li-
k w i d a c j i 

miejscowych zagrożeń np. podczas 
pożarów i wypadków. Rozpieracze 
umożliwiają uwolnienie rannych 
poprzez rozsunięcie, podniesienie 
belek, drzwi, elementów konstrukcji 
budowlanych, a także prowadzenie 
działań ratowniczych mających na 
celu uwolnienie osób zakleszczo-
nych w rozbitych pojazdach samo-
chodowych.

Całkowity koszt zakupu sprzętu 
wynosi 41 820,00 zł, natomiast 

kwota dotacji przyznanej przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie to 18 400,80 zł.

z a p r o s z e n i e

Walne ZgromadZenie delegatóW 
Spółki Wodnej BrWinóW, 

odbędzie się w Sali przy Stadionie miejskim w Brwinowie,  
ul. turystyczna 4 w czwartek 18 lutego 2016 r. o godz. 1700

porządek zebrania:
1. otwarcie
2. Wybór protokolanta Walnego Zgromadzenia
3. Wybór przewodniczącego obrad
4. Ustalenie quorum zebrania
5. przyjęcie porządku obrad
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Wybór komisji uchwał i wniosków
8. Sprawozdanie Zarządu i komisji rewizyjnej na 2015 rok
9. Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki  
       – głosowanie
10. Wybór nowego Zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję  
       2016–2020
11. propozycja uchwały Walnego Zgromadzenia delegatów  
       na 2016 r.
      - budżet Spółki na 2016 r.
      - wykaz prac konserwacyjnych na 2016 r. 
12. dyskusja nad proponowaną uchwałą i głosowanie
13. Sprawy organizacyjne, dotyczące prac Zarządu Spółki
14. Wolne wioski i zapytania
15. Zakończenie obrad

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIĄTECZNYCH CHOINEK 
 Punkt odbioru drzewek 

ul. Grodziska 14 
(dawna Drzewotechnika, 

obok Urzędu Gminy) 

poniedziałek – piątek     800 – 1900 
sobota     800 – 1400

            Akcja trwa
do 9 lutego 2016 r.

k o m u n i k a t

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej ogłosił harmonogram naboru wniosków na dotacje 
dla osób prywatnych i firm. Programy objęte dofinansowa-
niem dotyczą m.in. termomodernizacji budynków.
„Ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń do powietrza poprzez zakup 
i montaż kolektorów słonecznych, 
zakup i montaż instalacji fotowolta-
icznej, zakup i montaż pomp ciepła” 
to tylko jeden z programów, dzięki 
którym m.in. mieszkańcy gminy 
Brwinów będą mogli uzyskać dofi-
nansowanie z WFOŚiGW. 
Osoby prowadzące działalność go-
spodarczą mogą składać wnioski 
m.in. na:
• zakup i montaż  kolektorów sło-
necznych,
• zakup i montaż pomp ciepła,
• zakup i montaż instalacji foto-
woltaicznej,
• termomodernizację budynku   
      (m.in. ocieplenie ścian, dachu),

Dotacje nie tylko na kolektory słoneczne

• modernizację istniejącego oświe- 
      tlenia elektrycznego.
Nabór wniosków trwa od 25 stycz-
nia 2016 r. do wyczerpania puli pie-
niędzy, jednak nie później niż do 30 
września br. 
Nabór dla osób fizycznych niepro-
wadzących działalności gospodar-
czej rozpocznie się 4 kwietnia br.  
Będzie można uzyskać dofinanso-
wanie na:
• zakup i montaż kolektorów sło-
necznych,
• zakup i montaż pomp ciepła,
• zakup i montaż instalacji foto-
woltaicznej,
• modernizację istniejących ko-
tłowni.
Więcej informacji: www.wfosigw.pl
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Poczta Polska S.A.
poszukuje kandydatów 
na stanowisko:

LIStOnOSz
miejsce pracy: Brwinów            numer referencyjny:  rSW/668/2015

Do zadań pracownika będzie należeć:
•	 profesjonalna	obsługa	klientów	w	zakresie	usług	pocztowych,
•	 doręczanie	przesyłek,	przekazów	pocztowych	i	telegramów,
•	 prowadzenie	aktywnej	sprzedaży	wybranych	usług	i	towarów,
•	 zbieranie	i	aktualizacja	danych	dotyczących	rejonu	doręczeń	oraz	bazy	adresowej	firm,
•	 prowadzenie	dokumentacji	eksploatacyjnej,
•	 monitorowanie	estetyki	i	stanu	technicznego	nadawczych	i	oddawczych	skrzynek	pocztowych,
•	 kształtowanie	pozytywnego	wizerunku	Poczty	Polskiej	S.A.

Od kandydatów oczekujemy:
•	 wykształcenia	zawodowego	(mile	widziane	średnie),
•	 znajomości	standardów	obsługi	klienta,
•	 wysokiej	orientacji	na	klienta,	skuteczności	w	dążeniu	do	rezultatów,
•	 komunikatywności,	odpowiedzialności,	sumienności,	samodzielności,
•	 umiejętności	organizacji	pracy	własnej,	sprawności	fizycznej.

W zamian oferujemy:
•	 umowę	o	pracę,
•	 możliwość	rozwoju	zawodowego,
•	 pakiet	świadczeń	socjalnych,
•	 możliwość	skorzystania	z	pakietu	ubezpieczeń	grupowych	i	pakietu	medycznego	na	atrakcyjnych	warunkach,
•	 pracę	w	dużej,	renomowanej,	rozwijającej	się	firmie.

Inne oczekiwania:
•	 prawo	jazdy	kategorii	B,
•	 zgoda	na	wykorzystanie	własnego	samochodu	osobowego	do	celów	służbowych,
•	 mile	widziane	doświadczenie	zawodowe	na	podobnym	stanowisku.
 
zachęcamy do udziału w rekrutacji także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które 
spełniają określone powyżej kryteria kwalifikacyjne.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym 
na adres e-mailowy beata.majder@poczta-polska.pl do dnia 5.02.2016 r.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wskazanych powyżej danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, prowadzonej 
przez	Poczta	Polska	spółka	akcyjna	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(Dz.	U.	
z	2002	r.	Nr	101,	poz.	926	z	późn.	zm.)

W 2016 r. po raz kolejny panie w wieku 
50–69 lat (roczniki 1946–1965) będą mo-
gły skorzystać z bezpłatnej mammografii. 
Mammobus stanie przy Urzędzie Gminy 
Brwinów, na ul. S. Moniuszki.

Badanie mammograficzne to najskuteczniejsza 
metoda na wykrywanie wczesnych oznak raka 

piersi. Mammografia trwa kilka minut i polega na 
zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji 
każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponie-
waż emitowane promieniowanie jest nie większe niż 
przy RTG zęba. Pozwala ono na rozpoznanie tzw. 
zmian bezobjawowych (guzków oraz innych niepra-
widłowości w piersi) w początkowym etapie rozwoju. 
Wczesne wykrycie istotnie zwiększa szansę wylecze-
nia.
13 lutego
Wykonawca badań: NzOz Mammo-Med Centrum 
Diagnostyki i Usług Medycznych  
zapisy na badania: tel. 58 325 76 02 lub 58 325 76 05
2 marca  
Wykonawca badań: Lux Med Diagnostyka 
zapisy na badania: tel. 58 666 2 444
4 marca
Wykonawca badań: NzOz Mammo-Med Centrum 
Diagnostyki i Usług Medycznych  
zapisy na badania:  tel. 58 325 76 02 lub 58 325 76 05
4 maja
Wykonawca badań: Geneva Trust Polska sp. z o.o. 
NzOz Profilaktyka i Diagnostyka  
zapisy na badania:  tel. 58 767 34 55 lub 58 767 34 77

Bezpłatna mammografia

Dotacja na bezpłatne zajęcia dla dzieci z klas I na basenie: 
edycja wiosenna i jesienna

Gmina Brwinów znalazła się wśród 111 samorządów, które otrzymały dofinasowanie z minis-
terstwa Sportu i Turystyki na realizację programu „Umiem pływać”. Przyznana kwota dotacji 
wynosi 40 tys. zł. Z wyjazdów skorzysta łącznie 362 uczniów.

W gminie Brwinów program obej-
mie dwie grupy uczniów. Pierw-

szą grupę będą stanowić uczniowie 
obecnych klas I szkoły podstawo-

wej, którzy z powodu braku miejsc 
nie zostali zakwalifikowani do 
edycji programu realizowane-
go w 2015 roku. zajęcia na ba-
senie dla tej grupy rozpoczną 
się w połowie marca. Nauka 
pływania będzie trwać 10 tygo-

dni. Druga grupa najmłodszych 
dzieci będzie realizować zajęcia 

nauki pływania na basenie jesie-
nią. zajęcia dla uczniów w ramach 

programu powszechnej nauki pływa-

nia „Umiem pływać” będą odby-
wać się 2 razy w tygodniu, w sumie 
20 godzin lekcyjnych dla każdego 
uczestnika. zajęcia będą odbywały 
się w grupach, a każda z nich będzie 
liczyć nie więcej niż 15 osób. 

Program powszechnej nauki pły-
wania „Umiem pływać” jest fi-

nansowany ze środków Funduszu 
zajęć sportowych dla Uczniów. Jest 
skierowany do uczniów szkół pod-
stawowych z klas I–III. Głównym 
celem programu jest upowszech-
nienie aktywności fizycznej oraz 
nabycie przez dzieci umiejętności 
pływania. 

2016 to Rok Wacława
 Kowalskiego

w gminie Brwinów 
Zapraszamy osoby pamiętające 
aktora, który przez wiele lat był 

mieszkańcem Brwinowa,  
do podzielenia się swoimi 

wspomnieniami.

Zapraszamy do współpracy  
wszystkich chętnych do  

włączenia się w obchody.

Kontakt: promocja@brwinow.pl
tel. 22 738 26 29

Więcej o obchodach i planach Komitetu 
Obchodów: na www.brwinow.pl

z a p r o s z e n i e
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Na sesji rady miejskiej  
w Brwinowie, która odbyła 
się 11 stycznia 2016 r., zostały 
uchwalone plany odnowy 
miejscowości dla Krosny  
i moszny na lata 2016-2022. 
Będą pomocne przy pozyski-
waniu przez gminę Brwinów 
środków zewnętrznych.

znaczna część sołectw gminy 
Brwinów posiada już swoje plany 

odnowy miejscowości. Dokumen-
ty te pomogły m.in. przy pozyska-
niu prawie 1,5 mln zł dofinansowań 
unijnych na budowę Orlika w Żół-
winie, świetlicy oraz placu zabaw  
w Owczarni, chodnika w ul. Prze-
jazdowej w Otrębusach, boiska wie-
lofunkcyjnego w Parzniewie. Dzięki 
funduszom z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich udało się także 
zagospodarować teren przy OsP Bi-
skupice oraz przeprowadzić rewitali-
zację Pałacu Toeplitza w Otrębusach.

Opracowane dokumenty zawiera-
ją charakterystykę miejscowości 

Krosna i Moszna, ich historię, ana-
lizę zasobów, określenie mocnych i 
słabych stron, planowane kierunki 
rozwoju na najbliższe lata. W two-
rzenie planów odnowy miejscowości 
po raz kolejny zaangażował się rad-
ny powiatowy Mariusz Baranowski, 
który opracował obydwa dokumenty 
przy współpracy sołtysów Wioletty 
Badurek, Jarosława Wiśniewskiego  
i Jana Wojciechowicza. Miejscowości 
Krosna i Moszna sąsiadują ze sobą, 
zamieszkuje je ponad 600 osób. 

Krosna to malownicza miejsco-
wość mająca za sobą bogatą hi-

storię. Pierwsze pisemne wzmianki 
pochodzą z XV w. Był to wówczas 
folwark zajmujący się produkcją rol-
ną. Wiek XIX to czas intensywnego 
rozwoju wsi za sprawą budowy cu-
krowni w sąsiedniej wsi Płochocin. 
Była to największa i najnowocze-
śniejsza cukrownia zlokalizowana  
na ziemiach ówczesnego zaboru ro-
syjskiego. W 1874 r. zostało powo-
łane do życia Towarzystwo Akcyjne 
Fabryki Cukru i Rafinerii „Józefów”. 
W tym samym roku została wybudo-
wana 7-kilometrowa bocznica kolejo-
wa przebiegająca przez wieś Krosna: 
tory łączyły cukrownię „Józefów” z 
linią Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
w Pruszkowie. Dobre połączenie ko-
munikacyjne zakładu przyczyniło się 
do jego szybkiego rozwoju, co pocią-
gało za sobą rozwój pobliskich miej-
scowości, w tym Krosny. Na terenie 
Krosny w okresie międzywojen-
nym powstały dwie duże cegielnie.  
W latach 50. XX w. w cukrowni wy-
buchł pożar i została ona zamknięta,  
a w cegielniach zaprzestano produk-
cji. Od tego momentu wieś stała się 
miejscowością typowo rolniczą.

W planach na najbliższe lata jest 
przebudowa dróg gminnych i 

powiatowych oraz utwardzenie dróg 
gminnych (przebudowa ok. 2,5 km 
ul. słonecznej we wsi Krosna i Mosz-
na od skrzyżowania z drogą powia-
tową przy OsP Moszna do bloków 
w Krosnach Parceli), modernizacja 
budynku socjalnego wraz z zagospo-
darowaniem terenu, rozbudowa sieci 
wodociągowej, dobudowa dodatko-

wych obwodów oświetlenia ulic, bu-
dowa infrastruktury rekreacyjnej.

Moszna posiada bogatą histo-
rię. Pierwsza wzmianka o wsi 

pochodzi z 1333 r. znajduje się ona  
w dokumencie wydanym przez Jana 
Doliwę biskupa poznańskiego, który 
przeznaczył dziesięcinę od kmieci 
i rycerzy z Moszny dla kościoła św. 
Wojciecha w Rokitnie. Wieś Mosz-
na w średniowieczu rozwijała się 
dzięki położeniu na szlaku komu-
nikacyjnym łączącym dwie siedziby 
książęce: Czersk i Płock. W XIX w. 
wieś Moszna – położona przy trak-
cie pocztowym łączącym Warszawę 
z Grodziskiem Mazowieckim – stała 
się siedzibą Gminy Moszna, do której 
należały okoliczne wsie, w tym także 
Brwinów. Nowy podział administra-
cyjny, po upadku Powstania stycz-
niowego, przyniósł w 1869 r. kres 
istnienia urzędu gminy w Mosznie. 
Około 1904 r. w Mosznie powstała 
szkoła, która funkcjonowała w Mosz-
nie do 1997 r.

W 1980 r. podjęto decyzję o bu-
dowie w Mosznie Elektrocie-

płowni Pruszków II, co pociągnęło za 
sobą wywłaszczenia wielu nierucho-
mości. zakład ten w Mosznie nigdy 
nie powstał, ale jego budowa odcisnę-
ła poważne piętno na miejscowości: 
wywłaszczenia spowodowały duży 
odpływ mieszkańców ze wsi oraz 
wyburzenie wielu budynków miesz-
kalnych oraz gospodarstw rolnych. 
swoistą spuścizną są pozostałości po 
budowie elektrociepłowni – komin  
o wysokości 256 m (wykorzystywany 
jako konstrukcja pod anteny), wielo-
hektarowe zbiorniki wodne oraz ho-
tel robotniczy wybudowany w 1990 r., 

w którym przez kilka lat XXI w. (do 
połowy 2012 r.) funkcjonował ośro-
dek dla cudzoziemców. 

Obecnie miejscowość Moszna 
to przede wszystkim tereny 

inwestycyjne. Wokół charaktery-
stycznego, widocznego z odległości 
kilkudziesięciu kilometrów komi-
na nieukończonej elektrociepłowni, 
powstały m.in. hale magazynowe  
i centra logistyczne. Prężnie działa 
Ochotnicza straż Pożarna w której 
służbę pełni 26 osób, w tym dwie 
kobiety. W ostatnich latach udało się 
gruntownie wyremontować straż-
nicę wewnątrz, powstał podjazd dla 
osób niepełnosprawnych oraz par-
king dla samochodów. W planach 
na najbliższe lata jest budowa, prze-
budowa i remonty infrastruktury 
drogowej gminnej i powiatowej, 
modernizacja budynków socjalnych 
wraz z zagospodarowaniem terenu, 
modernizacja OsP Moszna wraz  
z zagospodarowaniem terenu, bu-
dowa boiska sportowego do gier ze-
społowych oraz doposażenie placu 
zabaw, dobudowa dodatkowych ob-
wodów oświetlenia ulic, a także bu-
dowa obwodnicy wsi Moszna, która 
pozwoli na wyprowadzenie ze wsi 
ruchu samochodów ciężarowych  
w kierunku węzła autostrady A2.

Radni na ostatniej w 2015 roku sesji Rady Miejskiej w Brwi-
nowie przyjęli Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Pozwoli on 
na staranie się o dofinansowanie działań zmierzających do 
zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnia-
nych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
(PGN) to dokument potrzebny, 

aby w nowej perspektywie finanso-
wej 2014-2020 można było ubiegać 
się o środki finansowe np. na dzia-
łania termomodernizacyjne, inwe-
stycje w zakresie odnawialnych źró-
deł energii czy szersze działania z 
dziedziny efektywności energetycz-
nej. To nie pierwszy plan dotyczący 
gospodarki niskoemisyjnej przy-
jęty przez gminę Brwinów. Radni 
uchwalili już podobny dokument w 
2014 roku. W ubiegłym roku Mini-
sterstwo wprowadziło jednak nowe 
wytyczne i konieczne było dostoso-
wanie planu do aktualnych wymo-
gów. Nowy, dopracowany dokument 
przyjęty w grudniu 2015 roku został 
poszerzony o opinie ekspertów.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PGN to dokument strategiczny, 
którego celem jest określenie 

wizji rozwoju gminy w kierunku 
gospodarki niskoemisyjnej. Pierw-
sza część opracowania charakte-
ryzuje gminę Brwinów. Na emisję 
dwutlenku węgla wpływa wzrost 
liczby mieszkańców, gospodarstw 
domowych, obiektów mieszkalnych 
oraz samochodów. W drugiej części 
dokumentu zaprezentowany został 
raport z inwentaryzacji emisji dwu-
tlenku węgla na terenie gminy w po-
dziale na źródła tej emisji tj. paliw 
opałowych, paliw transportowych, 
energii elektrycznej oraz gazu. 
Wskazano działania, które mogą 
ograniczyć rosnącą emisję CO2 na 
terenie gminy. Wraz z działaniami 
wskazano potencjalne źródła ich 
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finansowania, które powinny sprzy-
jać realizacji założonych celów.

Co więc można planować? Wśród 
działań, które będą mogły liczyć 

na dotację, znajdzie się m.in. ocie-
planie budynków, modernizacje ko-
tłowni, montaż kolektorów słonecz-
nych wspierających ogrzewanie cie-
płej wody. W strategię zmniejszenia 
emisji gazów wpisuje się też przesia-
danie się z samochodu na rower, by 
dojechać do celu lub przynajmniej 
do przystanku komunikacji zbio-
rowej. sprzyjać temu mają powsta-
jące ścieżki rowerowe. szczegółowe 
warunki otrzymania dotacji (także 
przez osoby indywidualne) ustala-
ne będą w konkursach dotacyjnych 
ogłaszanych przez WFOŚiGW.

Więcej na ten temat w artykule na 
stronie 4.

Gmina Brwinów od wielu lat pro-
wadzi działania mające na celu 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez efektywne i racjonalne 
wykorzystanie energii. Większość  
z nich to działania inwestycyjne po-
legające na termomodernizacji bu-
dynków komunalnych oraz wymia-
nie oświetlenia ulicznego na energo-
oszczędne. W Brwinowie powstanie 
też pierwszy budynek użyteczności 
publicznej w standardzie pasyw-
nym: w hali sportowej przy zs nr 1 
zostaną zastosowane rozwiązania 
pozwalające na duże oszczędności 
energii.



RATUsz 7
B i u l e t y n  i n f o r m a c y j n y  U r z ę d u  G m i n y  B r w i n ó w 

n r  5 2  |  2 7  s t y c z n i a  2 0 1 6

Finał ubiegłorocznej edycji pro-
jektu charytatywnego  odbył się 

w dniach 12–13 grudnia. Również 
w Brwinowie 10 wolontariuszy szla-
chetnej Paczki, wspieranych przez 
rzeszę ludzi dobrej woli pomogło 
sprawić by Święta Bożego Narodze-
nia dla 27 rodzin z Brwinowa i oko-
lic były pełne radości i pozytywnego 
patrzenia w przyszłość.

Ideą projektu jest niesienie mądrej 
pomocy, tj. indywidualnego i do-

pasowanego do potrzeb wsparcia. 
Do szlachetnej Paczki włączane są 
rodziny, które znalazły się w trudnej 
sytuacji materialnej z niezależnych 
od siebie przyczyn. W ich wypad-
ku mądra pomoc to taka, która daje 
szansę na zmianę. Dlatego do Paczki 
trafiają te rodziny, dla których kon-
takt z wolontariuszem oraz wsparcie 
materialne będą impulsem do zmia-
ny i realnej poprawy swojego losu.

Projekt ma już 15-letnią historię, 
a w Brwinowie zorganizowano 

go po raz trzeci. W 2015 r. każda  
z zakwalifikowanych do uzyskania 
pomocy rodzin znalazła swojego 
darczyńcę, czyli osobę która udzie-
la wsparcia poprzez przygotowanie 
świątecznej paczki.  za jednym dar-
czyńcą nierzadko stała cała rzesza 
ludzi o wielkich sercach. za pośred-
nictwem strony www.szlachetna 

paczka.pl darczyńcy mogli wybrać 
anonimowo przedstawioną rodzi-
ną, której chcieli pomóc. Następnie 
kompletowana była lista konkret-
nych potrzeb, jej elementy pakowa-
ne w świąteczny papier i oznaczane 
specjalnym kodem, aby ostatecznie 
trafić do magazynu. Po raz kolejny 
znajdował się  on w auli  zespołu 
szkół Ogólnokształcących przy ul. 
Żwirowej w Brwinowie. Stamtąd 
wolontariusze projektu przewozili 
pomoc bezpośrednio do rodzin.

Hojność darczyńców przerosła 
nasze najśmielsze oczekiwania! 

Przy rozpakowywaniu prezentów 
przez obdarowane rodziny nie oby-
ło się bez łez wzruszenia i okrzyków 
zachwytu, zwłaszcza w przypadku 
najmłodszych domowników. Łącz-
na, szacowana wartość uzbieranej 
pomocy wyniosła około 100 tysięcy 
złotych. Oprócz tak podstawowych 
produktów jak żywność, środki che-
miczne czy ubrania, do potrzebują-
cych trafiły także prezenty o więk-
szej wartości jak np. sprzęt AGD lub 
meble. szlachetna Paczka wyszła jak 
co roku naprzeciw tym, nawet naj-
drobniejszym marzeniom potrzebu-
jących. Takim marzeniom, które od 
lat czekają na realizację. 

W połowie grudnia ubiegłego roku, po raz trzeci na naszym 
terenie, odbył się finał Szlachetnej Paczki, ogólnopolskiej akcji 
wspierania najbardziej potrzebujących rodzin. Dzięki zaanga-
żowaniu wolontariuszy i darczyńców pomoc o szacunkowej 
wartości ok. 100 tys. zł trafiła do 27 rodzin z Brwinowa i okolic.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki

Fundacja Civis Polonus w 2015 r. 
realizowała w Gruzji projekt 

Akademia Lokalnych Liderów Ka-
zbegi, mający na celu zwiększenie 
aktywizacji obywatelskiej miesz-
kańców oraz wzmocnienie dialogu  
i współpracy władz z młodzieżą i lo-
kalnymi liderami. Fundacji zależało 
na współpracy z aktywnymi ludźmi 
mieszkającymi w małych wsiach 
gminnych, wspieraniu ich kompe-
tencji liderskich oraz na przekaza-
niu wiedzy, w jaki sposób pracować 
i aktywizować społeczność lokalną.

W listopadzie koordynatorka 
projektu Urszula Herbich 

zgłosiła się do nas z zapytaniem, czy 
w ramach tworzenia materiału edu-
kacyjnego dla mieszkańców Kazbe-
gi mogłaby opisać działania w Ko-
szajcu. Dzięki temu dobre praktyki 

działań sąsiedzkich Koszajca są pro-
mowane w Gruzji – opowiada Anna 
Łukawska-Adamczyk z Koszajca.

Dzień sąsiada, udział w Festi-
walu Otwarte Ogrody, Święto 

Pieczonego ziemniaka – to tylko 
niektóre z inicjatyw, które na stałe 
wpisały się do lokalnego kalendarza 
wydarzeń. z powodzeniem dzia-
ła Koszajecki Garaż Babski, gdzie 
odbywają się m.in. warsztaty ręko-
dzieła. Mieszkańcy wspólnie dbają 
o swoje miejsce spotkań „zielony 
zakątek”, w którym urządzili boisko 
i plac zabaw. Dzięki wsparciu finan-
sowemu pozyskanemu w ramach 
FIO Mazowsze Lokalnie uczyli się 
tańców ludowych oraz zrealizowa-
li projekt „Misja Pszczoła – Misja 
Ptak” budując domki dla pszczół 
murarek i budki lęgowe dla ptaków.

Koszajec to niewielkie sołectwo w gminie Brwinów. Jego 
mieszkańcy tworzą zintegrowaną społeczność i z powodze-
niem realizują różne pomysły. Dobre praktyki działań sąsiedz-
kich stały się częścią materiałów edukacyjnych dla mieszkań-
ców gminy Kazbegi w Gruzji.

O Koszajcu w Gruzji

Zagroda odzyskała dawny blask

Dworek zagroda został wybu-
dowany w latach 1905–1910 

przez zygmunta Bartkiewicza, pi-
sarza i felietonistę, który zamieszkał 
w Brwinowie ze swoją drugą żoną, 
malarką Eugenią Glanc. Od 1975 r. 
swoją siedzibę ma tutaj Towarzy-
stwo Przyjaciół Brwinowa. Gmina 
Brwinów przywróciła zagrodzie 
dawny blask. Prace remontowe zo-
stały przeprowadzone na terenie 
wokół budynku, a także wewnątrz  
i na zewnątrz dworku. 

Prace wokół budynku: remont fi-
larów ogrodzenia drewnianego 

posesji, wymiana przęseł ogrodze-
nia drewnianego, renowacja furty 
wejściowej, wymiana drewnianej 
bramy wjazdowej w ogrodzeniu od 
ul. Grodziskiej i Myśliwskiej, wyko-
nanie nowej konstrukcji zadaszenia 
studni, oczyszczenie wszystkich 
rzeźb kamiennych znajdujących się 
na terenie posesji.

Prace przy budynku (na zewnątrz):
odkopanie i osuszenie ścian fun-

damentowych budynku, wykonanie 
izolacji przeciwwodnej ścian funda-
mentowych budynku, wykonanie 
opaski drenującej wokół budynku,
wykonanie opaski z piaskowca wo-
kół budynku, remont elewacji bu-
dynku – wykonanie nowych tynków 
elewacyjnych, oczyszczenie elemen-
tów zdobień zewnętrznych elewacji 
budynku, rozebranie kominów mu-
rowanych do poziomu połaci dachu, 
wymurowanie nowych kominów 
nad połacią dachu w miejscu roze-
branych wraz z otynkowaniem i ma-
lowaniem, wymiana uszkodzonych 

elementów konstrukcji więźby da-
chowej, wymiana deskowania połaci 
oraz pokrycia dachu (zgodnie z za-
leceniami konserwatora zastosowa-
no dachówki wykonywane ręcznie, 
jak w dawnych czasach), wymiana 
wszystkich elementów dekarskich, 
oczyszczenie ozdobnych elementów 
naczółków dachów skrzydeł bocz-
nych, wykonanie nowego daszku 
nad portykiem kolumnowym, wy-
konanie nowej posadzki balkonu  
i wymiana balustrady, wymiana po-
sadzki portyku kolumnowego, uzu-
pełnienie ubytków w schodach ze-
wnętrznych do piwnicy i wykonanie 
ich izolacji, wykończenie schodów 
zewnętrznych do piwnicy płyta-
mi z piaskowca, renowacja stolarki 
okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
wymiana okuć stolarki okiennej  
i drzwiowej.

Wewnątrz budynku: oczysz-
czenie, uzupełnienie oraz 

malowanie tynków wewnętrznych, 
uzupełnienie, oczyszczenie, impre-
gnacja posadzek betonowych po-
mieszczeń piwnicy oraz prowadzą-
cych do niej schodów, cyklinowanie  
i lakierowanie parkietów na par-
terze i piętrze budynku, wymiana 
podłogi drewnianej na poddaszu 
skrzydeł bocznych budynku wraz  
z wymianą legarów, wymiana 
schodów drewnianych z parteru 
na piętro, renowacja oraz częścio-
wa wymiana stolarki drzwiowej 
wewnętrznej wraz z ościeżnicami, 
wymiana okuć stolarki drzwiowej 
wewnętrznej, wykonanie wentylacji 
grawitacyjnej w pomieszczeniach 
piwnicy i parteru budynku, obu-
dowanie kanałów wentylacyjnych.
Dodatkowo wykonano: przebudowę 
przyłącza energetycznego, wymianę 
instalacji elektrycznej, alarmowej  
i sygnalizacji pożarowej, oświetle-
nie zewnętrzne, system klimatyzacji  
z funkcją grzania.

Wykonawcą robót wyłonionym 
w przetargu była firma Usługi 

Remontowo-Budowlane W. Rzeź-
nik. Koszt remontu: 1 084 359,62 zł.
Na zdjęciu obok: 
stan balkonu przed remontem.

Zakończył się kilkumiesięczny remont zabytkowego dworku 
Zagroda przy ul Grodziskiej 57.  Formalny odbiór robót odbył 
się 21 grudnia 2015 r.

Dokończenie relacji 
na stronie 10 >>>
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 ZEBRALIŚMY dokładnie 38 560,06 zł                                                            24 FINAŁ WOŚP

Kariera brwinowskich Kur nabrała oszałamiającego tempa. Pierwszy klip! Pierw-
szy koncert na ,,gościnnych występach”! Świat stanął otworem!
Szczegóły? Zaczęło się 8 marca roku… no dobrze, nie sięgajmy pamięcią tak 
daleko. Wystarczy któryś grudniowy wieczór, kiedy połączone siły dwóch śpie-
wających grup z OKeja stworzyły świąteczną pocztówkę muzyczną, którą na 
YouTube’owym kanale OKej Brwinów ogląda już cały świat. Swoją przepiękną, 

popisową pastorałkę w aranżacji Joanny Kozłowskiej, Chór Wydartych Domom 
Kur wykonał tym razem w towarzystwie grupy wokalnej Hexagon prowadzo-
nej przez Maję Olenderek. Oczywiście całość dopilnowana, dopracowana, pod 
ścisłym kierownictwem i nielekką ręką chórmistrzyni Aleksandry Kopp, za co 
wszystkie Kury są niezwykle wdzięczne! Bez pracy wszak kołaczy brak.

Jednak prawdziwym sukcesem stało się dla chórzystek pokonanie lęku, stresu, 
niepewności i zaśpiewanie przed zupełnie nową publicznością, oddaloną od 
macierzystej sceny całe 122 kilometry! Do Szydłowca Kury pojechały na zapro-
szenie tamtejszego Centrum Kultury ZAMEK. Choć wokół wiatr i odwilż, na miej-
scu gorąco powitał panie, znany większości obecnych z Brwinowa, Andrzej Ja-
rzyński. Pan Andrzej, mieszkaniec Szydłowca i wieloletni jego burmistrz, z dumą 
pokazywał swoje miasto i jego najpiękniejsze zakątki. Aż w końcu ,,nadejszła 
wiekopomna chwila”. Nogi na obcasach drżały, reflektory odbierały wzrok, więc 
tylko z reakcji i relacji oraz zapewnień dyrygenta Michała Habera, artystki mogły 
wywnioskować, że... było dobrze. Aby w głowach się nie poprzewracało, Kury 
miały jeszcze możliwość wysłuchania Chóru Miasta Szydłowca GAUDIUM CAN-
TI... cóż, mierzyć się z piętnastoletnią tradycją raczej nie było łatwo. A potem jesz-
cze afterparty [tak, to już ten poziom kariery ;)] i... szczęśliwy powrót do domu.

Z... przed komputera, dla Państwa, relacjonowała
Kura Anna Żaczek Siwczuk

po raz kolejny, i znów w lutym, 
Scena Kameralna OKej bę-
dzie gościć artystę z krainy 
lodu i gorących gejzerów – 
–Islandii

Svavar Knútur, jak kraj z które-
go pochodzi, jest skrajnie zaska-
kujący – z jednej strony refleksyj-
ny i spokojny songwriter, z drugiej 
rozbrajająco śmieszny komik

jego muzyka określana w Islandii 
jako „pop trolli i folk fiordów” do-
skonale sprawdza się w każdym 
miejscu na ziemi, a uniwersalność 
podejmowanych w tekstach pro-
blemów sprawia, że trafia w za-
kamarki ludzkiej duszy – niezależ-
nie od szerokości geograficznej

trochę ciepłych dźwięków 
w środku zimy… polecamy [aż] 

 
Sztab WOŚP w Brwinowie dziękuje więc wszystkim za hojne datki, zespołowi DZIADY KAZIMIERSKIE za podgrzewanie atmosfery, a najgoręcej 
naszym wolontariuszom, którzy pomimo  mrozu, dzielnie i wytrwale kwestowali na ulicach naszego miasta. Policji i Straży Miejskiej za zapew-
nienie bezpieczeństwa wolontariuszom i Brwinowskim strażakom za odpalenie  pięknego „światełka do nieba”.
Zziębniętych wolontariuszy nakarmili: 
PUB U MICHAŁA z Komorowa, Restauracja ELITA, Restauracja POMODORE VERDE, Piekarnia J. I P.  ROGUSCY oraz pan PAWEŁ WIŚNIEWSKI.

Wszystkim bardzo dziękujemy za wsparcie i mamy nadzieję, że za rok także będziemy mogli zagrać. [red.]

Chór Wydartych Domom Kur
Chór w urzędzie, chór na trasie
Chór w „Zagrodzie” i w szałasie
Chór z parkingu pod cukiernią

Chór czterdziestek z dużą werwą
Chór na okoliczność sesji, panów w wieku już podeszłym

Z zieleniaka mały chór, no i chór wydartych ku–ur… 

[Nie trać czasu na wygłupy
Miałeś chamie czapkę z piór
Ludzie zbierzmy się do kupy i załóżmy jakiś chór
inspiracja powstania Chóru Wydartych Domom Kur – 
– autor Artur Andrus] 



RATUsz 9
B i u l e t y n  i n f o r m a c y j n y  U r z ę d u  G m i n y  B r w i n ó w 

n r  5 2  |  2 7  s t y c z n i a  2 0 1 6

RATUSZ 9
B i u l e t y n  i n f o r m a c y j n y  U r z ę d u  G m i n y  B r w i n ó w 

n r  5 2  |  2 7  s t y c z n i a  2 0 1 6

 SALON OBYWATELSKI                                     Anna Zajdel zaprasza

 DZIEKAN BUKW informuje                                            wieści z UKW

ZIMA 2016
I TYDZIEŃ  01.02. – 05.02.2016
Grupa I

01.02 – Mazowsze – warsztaty
02.02 – Centrum Edukacji Przyrodni-
czej Powsin
03.02 – Wytwórnia krówek + kino 
Grodzisk Maz.
04.02 – Chatka Spełnionych Marzeń 
– Głosków
05.02 – Teatr Lalka – Warszawa

Grupa II

01.02 – Hangar 646
02.02 – TVP + Centrum Olimpijskie
03.02 – Centrum Nauki Kopernik + 
planetarium
04.02 – Kinoteka
05.02 – Zachęta

II TYDZIEŃ  08.02.-12.02.2016
Grupa I

08.02 – Kino Janki
09.02 – Zamek Królewski
10.02 – Semafor – Łódź
11.02 – Warsztaty bębny + warsztaty  
robienia pizzy
12.02 – Teatr Dramatyczny w 
Warszawie

Grupa II

08.02 – Kino Janki 
09.02 – Semafor – Łódź
10.02 – Warsztaty bębny + warsztaty  
robienia pizzy
11.02 – Muzeum Etnograficzne
12.02 – Teatr Lalka – Warszawa

Koszt za tydzień wynosi 200,- zł
(w cenie: bilety wstępu, opieka, 
posiłek, ubezpieczenie)

 

Gminny Ośrodek Kultury OKej
Wilsona 2 , 05-840 B r w i n ó w
email:  o k @ o k . b r w i n o w . p l
telefon:  (22) 729 59 34
faks:  (22) 729 34 15
h t t p : / / w w w . o k . b r w i n o w . p l

WAKACJE 2016 WAKACJE 2016
WAKACJE 2016 WAKACJE 2016
zapraszamy młodzież w wieku 9-16 
na obóz letni – kiedy: 11-21 lipca 

dokąd: nad jezioro Czorsztyńskie 
dokąd jeszcze: Poprad, Koszyce

LISTY doElizy
Szanowna Pani Elizo,
zapisując w odpowiednim, przewidzianym przez OK ter-
minie dzieci na ferie zimowe prosiłem o podanie szczegó-
łowego programu na każdy dzień tak, żeby móc wybrać 
najciekawsze wydarzenia. Powiedziano mi, że program 
powstanie dopiero po zakończeniu zapisów, bo będzie 
podział na grupy wiekowe, bo nie jest znana dokładna 
ilość dzieci i coś tam jeszcze. Po jakimś czasie pojawił się 
faktycznie zarys planu zajęć, tzn. wymieniono miejsca, 
które dzieci odwiedzą w czasie ferii. Nadal jednak nie 
spełnia to moich oczekiwań i jako mieszkaniec płacący 
tu podatki domagałem się podania mi konkretów z roz-
pisaniem godzin. Nie chcę, żeby moje dziecko musiało się 
zrywać o świcie i wracać nie wiadomo kiedy, bo w domu 
ma opiekę i stać mnie na to, by zapewnić mu komforto-
we warunki. Prosiłem o informację, czy koleżanki mojej 
córki są zapisane, ale mi odmówiono. Jestem odpowie-
dzialnym rodzicem i chcę, żeby moje dziecko spędzało 
czas w odpowiednim towarzystwie. Pani Elizo, czy jest 
Pani w stanie wpłynąć na decydentów w brwinowskim 
Centrum Kultury, by wzięli pod uwagę wymagania ta-
kich klientów, jak ja?

Szanowny Panie,
z treści listu wynika jasno, że jest Pan świadomym 
swych potrzeb, wymagającym – jak się Pan sam raczył 
określić – klientem. Postaram się więc odpowiedzieć 
tak, by czuł się Pan usatysfakcjonowany. Proszę jednak 
zauważyć, że odpowiedź będzie zawierała informacje, 
które rozjaśnią istniejący stan rzeczy, nie zaś go kory-
gują. Zasięgnąwszy języka u źródeł, dowiedziałam się, 
że istotnie program zostanie dostosowany do wieku 
i potrzeb beneficjentów, dopiero gdy organizatorzy 
poznają ich wiek. Potem na podstawie swojego do-
świadczenia opracują plan wycieczek tak, żeby dwu-
nastolatki nie zasypiały na spektaklu „Jaś i Małgosia”, 
a sześciolatki nie rozsypały się na drobne kawałeczki 
wśród wielkich trampolin i nie zachodziły w głowę, 
kim jest ten pan, który wytapia im dwie godziny z ży-
cia, pokazując jakąś aerodynamikę. Staram się sięgnąć 
pamięcią 3,4 i pięć lat wstecz i nie przypominam sobie, 
by ktoś wyraźnie narzekał na program ferii letnich czy 
zimowych. Dlatego zaryzykuję stwierdzenie, że i tym 
razem organizatorzy staną na wysokości zadania. 
Pozostaje jeszcze kwestia zapisów i dostępności akcji 
„zima w mieście” dla brwinowskich dzieci (czyli dzieci 
z gminy Brwinów. Z Kań też). Kultura jest dostępna dla 
wszystkich. Nie jest droga, choć nie jest za darmo (nic 

nie jest za darmo, a jak jest, to wcale nie jest. Żeby to 
zrozumieć, wystarczy przeanalizować skład ceny litra 
benzyny).  Kultura jest dobrem wspólnym, z którego 
może (i powinien) czerpać każdy. Podzbiór tego duże-
go zbioru to kultura w wydaniu brwinowskim. Drobny 
wycinek brwinowskiej kultury, to właśnie „akcja zima 
w mieście”. Korzystać może każdy do wyczerpania 
zasobu, w różnym stopniu i w kolejności zgłaszania, 
ale… Zawsze jest ale. Od kilkudziesięciu lat uczeni 
solidarności powinniśmy pamiętać, że są wśród nas 
ludzie, którzy nie mają sześciotygodniowych urlopów, 
niepracujących babć, zasobów pozwalających na wy-
słanie dzieci we włoskie Alpy. Odnoszę wrażenie, że 
organizatorzy brwinowskich ferii idą tym właśnie tro-
pem. Chyba dlatego ulgowo traktują ojców czy matki 
samotnie wychowujące dzieci, zapracowanych rodzi-
ców, którzy nie mogą wziąć urlopu, a nie chcą skazy-
wać dziecka na kilkugodzinną przygodę z komputerem 
i pilotem. Może w młodości naczytali się Durkhaima, 
czy wydawnictw Towarzystwa „Więź”… nie wiem. 
Dość, że tak planują zimowe atrakcje, by jak najwięk-
sza liczba potrzebujących otrzymała wartościową, 
przystającą do wizji Ośrodka Kultury w Brwinowie 
„usługę”. 

Z wyrazami szacunku
Eliza

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE

     AMATORSKA GRUPA TEATRALNA 
BUKW rozpoczyna działalność tuż 
po feriach. Pierwsza próba z reży-
serką, panią Martą Uszyńską, odbę-
dzie się najprawdopodobniej 19 lu-
tego, najprawdopodobniej późnym 
popołudniem w OK. Dziekanat za-
chęca do udziału w przedsięwzięciu 
także „ludzi z miasta”. Można prze-
cież przyjść na próbę nawet, jeśli się 
nie jest słuchaczem Brwinowskiego 
Uniwersytetu. Inna sprawa, że wów-
czas pani Dziekan już na progu wy-
razi zdziwienie: jak to? Nie jest Pani/
Pan JESZCZE naszym słuchaczem?!

   Dziekanat organizuje dwie WY-
CIECZKI krajoznawcze: 
    26 lutego, godz. 10.00 – Zamek 
Królewski w Warszawie (35 zł)
    31 marca, godz. 9.30 – Muzeum 
Powstania Warszawskiego 

Na MAJÓWKĘ wybieramy się do 
Ziołowego Zakątka na Podlasiu – już 
można zgłaszać chęć udziału w wy-
prawie.

    W ramach działalności artystycz-
nej Brwinowskiego Uniwersytetu 
Każdego Wieku zorganizowaliśmy 
Międzypokoleniową Imprezę z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka. Zaprosili-
śmy dzieci z klasy II c p. Magdaleny 
Przydatek z Zespołu Szkół Nr 1 i ich 
babcie oraz dziadków. Drugoklasiści 
przyszli z gościńcami przygotowa-
nymi przez swoje mamy, a i nasza 
słuchaczka Ewa Tomaszewska też 
upiekła pyszne ciasto. Imprezę roz-
począł spektakl teatralny w wyko-
naniu dzieci, a następnie na scenę 
wyszły panie z naszego Zespołu Tań-
ców Etnicznych pod dowództwem 
pani Anny Abramowicz-Kalińskiej.

Dzieci rozdawały wszystkim bab-
ciom i dziadkom wykonane własno-
ręcznie tabliczki z masy solnej, na 
których były wypisane zasady panu-
jące w domu babci i dziadka, a dzie-
kanat UKW obdarował wszystkich 
kalendarzami Fundacji Ziemia i Lu-
dzie „Rok dla klimatu”. Pomysły na 
wielopokoleniowe zajęcia kulinar-
ne, rękodzielnicze czy takie świą-
teczne okazje, jak dni babć i dziad-
ków, to nowy nurt w działalności 
naszego brwinowskiego uniwersy-
tetu.

   Poszukiwana/poszukiwany czwar-
ty do BRYDŻA – wśród słuchaczy 
BUKW wielu jest miłośników gier 
karcianych i liczbowych (na przy-
kład rummikub), są i ostrzejsi gracze. 
Zapraszamy do nas, powoli konsty-
tuuje się grupa brydżowa. [MW]

Salon Obywatelski to OKejowe spotkania i warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej, gdzie będziemy zapoznawać się 
z elementami świata, który dotyczy bezpośrednio nas samych, o czym często nie mamy pojęcia, a na co mamy lub 
możemy mieć wpływ. Począwszy od tego, jak działa miasto, gmina, i państwo, poprzez tematykę prawną i spo-
łeczną, aż do poznania zależności globalnych, czyli m.in. kto handluje bawełną i kawą, dlaczego istnieje pojęcie 
praw człowieka i co możemy zrobić z nadmiarem żywności.  Salon Obywatelski jest nową odsłoną Salonu Kultury 
Politycznej i ma na celu wzmacnianie tożsamości lokalnej, czyli odnalezienie się w roli obywateli – osób zaanga-
żowanych i współdecydujących o sprawach publicznych, a także przygotowanie młodzieży do stawiania czoła 
wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Salon Obywatelski to koordynowane przez specjalistkę ds. młodzieży, 
trenerkę Annę Zajdel, spotkania z zaproszonymi gośćmi, warsztaty i pokazy filmów, udział w ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych konkursach, prestiż i duma. Grzechem byłoby nie zasmakować! W marcowym Qltywatorze har-
monogram spotkań, śledźcie nas! [red.]

 Z ALBUMU OK                                    foto Andrzej OKej Gontarczyk

DZIADY KAZIMIERSKIE_24 FINAŁ WOŚPDZIEŃ BABCI I DZIADKA W OKEJ
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Biblioteka Publiczna w Brwinowie jest instytucją kultury, która posiada odpowiedni potencjał  kadry bibliotekarskiej i przy-
chylność władz samorządowych dbających o odpowiedni standard materialny pozwalający na taką działalność placówki, 
która sprzyja realizacji celów i misji, jakie sobie Biblioteka postawiła – pisze Elżbieta Skalska w podsumowaniu roku 2015. 

Biblioteka Publiczna im. Wacława Wernera w Brwinowie: podsumowanie roku 2015

miejscu i czeka na rozpoczęcie no-
wego sezonu.

Wierzymy głęboko, że pomoc 
materialna to tylko jeden 

aspekt szlachetnej Paczki. Równie 
ważne jest umacnianie więzi lokal-
nych i tworzenie społeczności wraż-
liwej na krzywdę innych. Wszyst-
kim indywidualnym darczyńcom 
i dobroczyńcom oraz lokalnym in-
stytucjom, które nam pomogły na 
różnych etapach realizacji projektu 
w 2015 r. z całego serca dziękujemy! 
zgodnie z mottem projektu „Jeden 
za wszystkich – wszyscy za jednego” 
to sukces całej naszej gminnej spo-
łeczności. Do zobaczenia i usłysze-
nia za rok!

– relację opracowali wolontariusze 
„Szlachetnej Paczki” 

w rejonie Brwinów

Podstawowym celem Biblioteki 
jest promocja literatury i czytel-

nictwa poprzez różne formy działa-
nia, które mają na celu wzrost czy-
telnictwa i integrację społeczności 
lokalnej. Cały księgozbiór Biblioteki 
w Brwinowie wraz z Oddziałem dla 
Dzieci i filią w Otrębusach liczy so-
bie 41 356 wol., zarejestrowani czy-
telnicy – 3179 (w 2014 r. – 2920), za-
kup książek – 2768 wol., zakup zbio-
rów specjalnych (audiobooki) – 1503 
j. inw., wypożyczenia książek na ze-
wnątrz – 61 158 wol., wypożyczenia 
audiobooków 2 454 j. inw., wypoży-
czenia na miejscu (czytelnia) – 4 424 
wol., odwiedziny – 44 337.

W naszych placówkach odbywa-
ją się stałe spotkania czytel-

ników. W Oddziale dla Dzieci przy 
ul. Kościuszki co piątek, przez cały 
rok, w ramach „Cała Polska czyta 
dzieciom” jest „Wieczór z bajką”. 
Na spotkaniach jest czytana i oma-
wiana literatura dla dzieci. Powstają 
nawet prace plastyczne, które zdo-

bią wnętrze biblioteki. zapraszamy 
dzieci wraz z rodzicami.

W Bibliotece Głównej spotyka 
się Dyskusyjny Klub Książ-

ki. W 2015 r. odbyło się 16 spotkań,  
w tym dwa spotkania autorskie: z p. 
Grzegorzem Przybyszem i p. sławo-
mirem Koprem. Łącznie w spotka-
niach brało udział 87 osób. serdecz-
nie zapraszamy do udziału.

W naszych placówkach (Oddz. 
dla Dzieci i filia w Otrębu-

sach) odbywają się często lekcje bi-
blioteczne dla dzieci i młodzieży  
z przedszkoli i szkół naszej gminy. 
Nauczyciele telefonicznie umawia-
ją terminy wizyt i dobór literatury. 
Biblioteka również odwiedza przed-
szkola, gdzie pracownice bibliote-
ki czytają dzieciom przyniesione 
książki z naszego księgozbioru.

W 2015 r. Biblioteka zorganizo-
wała konkursy plastyczno-

-literackie do dzieci i młodzieży pt. 
„Biblioteka w oczach czytelnika”, 
konkursy w ramach „Majowych dni 

książki w Brwinowie” oraz „Święta 
z tradycją’. Prace były nagradzane  
i wystawiane na terenie placówek 
Biblioteki.

W sali komputerowej filii Biblio-
teki w Otrębusach zorganizo-

wano wraz z latarnikiem cyfrowym 
kursy komputerowe dla seniorów. 
We wszystkich placówkach dostęp-
na jest MegaMatma.

Korzystając z poradników znaj-
dujących się w naszym księgo-

zbiorze biblioteka zorganizowała 
dla czytelników i mieszkańców 
warsztaty rękodzielnicze pt. „Magia 
świąt” oraz szydełkowanie dla dzieci 
i dorosłych.

Od lat Biblioteka współpracuje  
z Galerią Pomysłów Pasja – pra-

cownią edukacji artystycznej z Kań. 
Wspólnie robimy różne projekty  
i imprezy integracyjne dla mieszkań-
ców naszej gminy. W roku poprzed-
nim zorganizowaliśmy na terenie 
Toeplitzówki w Otrębusach piknik 
rodzinny pt. „Wierszyki na deser”. 

Biblioteka od lat współpracuje  
z przedszkolami z naszej gminy. 

W 2015 r. miał miejsce III Przegląd 
Artystyczny, tym razem pt. „z bie-
giem Wisły”. Nauczyciele i dzieci  
z przedszkoli przygotowują progra-
my plastyczne, taneczno-muzyczne 
i recytatorsko-teatralne. 

W filii Biblioteki znajduje się 
„Galeria na Górce”, gdzie or-

ganizujemy dla naszych lokalnych 
artystów wernisaże i wystawy.

W 2015 r. zrealizowaliśmy 177 
imprez, w których uczestni-

czyło ponad 4500 osób. Wszystkich 
wystaw i prezentacji odbyło się 67.

zapraszamy serdecznie do od-
wiedzenia naszych placówek 

w Brwinowie i w Otrębusach oraz 
naszej strony www.biblioteka.brwi-
now.pl i Facebooka, gdzie znajdą 
Państwo aktualne informację o na-
szych działaniach.

– Elżbieta Skalska, 
Biblioteka Publiczna w Brwinowie,

filia w Otrębusach

Wieczór Wigilijny to już tradycja w przedszkolu. Młodsze dzieci nakrywa-
ją stół Wigilijny, starsze przygotowują i wystawiają „Jasełka”. W tym roku 
do „betlejemskiej szopki” zaprosiły 4-latki, pięknie wystrojone przez ro-
dziców, stosownie do roli. Na widowni rodzice i zaproszeni goście. Wśród 
nich byli dyrektorzy przedszkola: Teresa Wiltosińska, Anna Wróbel i Maria 
Peksa oraz przedstawiciele Gminy – Andrzej Jarzyński asystent Burmistrza  
i Tomasz Kowalski – Komendant straży Miejskiej.  Po „Jasełkach” tata 
naszej wychowanki – członek Rady Rodziców przeczytał fragment Ewan-
gelii Św. Łukasza przewidzianej na tę okoliczność. Dzielenie się opłatkiem  
i składanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia zakończyło uroczy-
stość. Na stole wigilijnym pojawiły się ciasteczka upieczone przez dzieci  
w przedszkolu oraz owoce i słodycze.

– Irena Tokarewicz-Romanowska, 
Przedszkole w Otrębusach

Wigilia w Przedszkolu w Otrębusach



i n f o r m a c j e

Informacje ze szkół i przedszkoli 
w tematycznej zakładce na stronie.

Publikujemy 
kilkaset
artykułów  
rocznie:
wiadomości
na brwinow.pl

Wolontariusze Szlachetnej Paczki - dokończenie ze str. 7

Chyba nikt z nas, wolontariuszy, 
nie spodziewał się, jak wiele 

radości może np. przynieść zestaw 
do robienia na drutach dla starszej 
pani, która stara się tę rzadką dziś 
umiejętność przekazywać młod-
szym, wieczne pióro dla poety, któ-
ry wbrew poważnym schorzeniom 
chce tworzyć nie tylko do szuflady, 
czy maszyna do szycia, która utalen-
towanej, ale i zapracowanej mamie 
pozwoli wreszcie rozwijać pasję, a 
jednocześnie samodzielnie doro-
bić kilka groszy. Dacie wiarę, że w 
jednej z naszych Paczek znalazła się 
piłka z autografem najlepszego pol-
skiego piłkarza Roberta Lewandow-
skiego ? Kto wie, może jej  kilkuletni 
właściciel pójdzie w ślady wielkie-
go sportowca? Na razie rozpiera go 
duma, a piłka stoi na honorowym 
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Zofia Miarczyńska, uczennica Gimnazjum w Otrębusach, 
została laureatką konkursu geograficznego „Mazowieckie 
Talenty” organizowanego na zlecenia Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty.
Temat przewodni tegoroczne-
go konkursu to „Odkrywamy 
Amerykę”. Uczniowie biorący udział 
w konkursie mieli okazję posze-
rzyć swoją wiedzę o Amerykach. 
Konkurs składał się z 3 etapów.                                                                                               
W etapie I (szkolnym) sprawdzana 
była wiedza o środowisku przyrod-
niczym Ameryki Północnej i Połu-
dniowej. W II etapie (rejonowym) 
należało wykazać się wiedzą z za-
kresu podziału politycznego, demo-
grafii i gospodarki Ameryk. Etap III 
(wojewódzki) dotyczył znajomości 
geografii stanów zjednoczonych 
Ameryki Północnej i Brazylii.
zosi gratulujemy wielkiego sukcesu i życzymy powodzenia w dalszej nauce 
i życiu. W konkursowych przygotowaniach zosię wspierała jej nauczycielka 
geografii – Teresa Lach.           

Nagroda za „Odkrywanie Ameryki”
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Karnawał to wyjątkowy czas 
dla naszych milusińskich.  
W tym czasie zawsze w szko-
le dzieci czekają na dzień 
niezwykły, na bal karnawa-
łowy – bal przebierańców. 

W naszej szkole w czwartek 14 stycz-
nia także odbył się taki bal, podczas 
którego najmłodsi mieli możliwość 
wspólnego potańczenia i pośpiewa-
nia. Przepięknie przebrane dzieci  
z dumą prezentowały wymyślne 
stroje. Przebierańcy świetnie się ba-
wili uczestnicząc z wielką ochotą we 
wspólnych zabawach i konkursach. 
W przerwie dzieci miały czas na 
słodki poczęstunek, a także była też 
okazja do wykonania sobie zdjęcia  
w karnawałowych przebraniach.

– Anna Pawlas 
Zespół Szkół w Otrębusach

Karnawał w szkole w Otrębusach 

Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka. W ponie-
działek 21 grudnia na dużej sali gimnastycznej ze-
brali się uczniowie. Piękna scenografia wprowadziła 
zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. 
W poszczególne role wcieliły się dzieci i młodzież  
zespołu szkół: Podstawowej i Gimnazjalnej. Nasi 
zdolni aktorzy, chór i wokaliści w przedstawieniu 
połączyli tradycję z współczesnością, a widzowie 
mogli po raz kolejny przeżyć historię Maryi i Józefa 
szukających miejsca do schronienia na noc, którzy 
po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się 
przenocować w stajni.
Jednak to do nich i małego Jezuska przybyli tak ho-
norowi goście jak Trzej Mędrcy i złożyli Dzieciątku 
pokłon. W przedstawieniu pokazane były scenki  
z życia poszukujących Nowonarodzonego Dzieciąt-
ka: Heroda, pasterzy, Mędrców, dzieci oraz aniołów 
a całość przepleciona była kolędami i pastorałkami. 

Wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie młodych 
aktorów, nauczycieli i rodziców, gdyż przedstawienie 
wywarło duże wrażenie. Cieszymy się, że  wszyscy 
zebrani mieli możliwość uczestniczenia w tradycji, 
a aktorzy mieli sposobność zaprezentowania swoich 
umiejętności artystycznych. 

– Jadwiga Lewandowska, s. Wirgilia, 
 oraz ks. Tomasz Bieńkowski,

Zespół Szkół w Otrębusach

Tradycyjne jasełka
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Punkty, w których można otrzymać Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów „Ratusz”. Kolejne wydanie planowane jest 16 marca 2016 r.
BRWINÓW: INSTYTUCJE, PLACÓWKI OŚWIATOWE, PRZYChOdNIE, AGENCJA POCZTOWA  
Urząd Gminy Brwinów – ul. Grodziska 12 oraz ul. T. Kościuszki 4A  Biblioteka Publiczna w Brwinowie – ul. Grodziska 12  Gminny Ośrodek 
Kultury – ul. Wilsona 2  Środowiskowy Ośrodek Pomocy społecznej – ul. T. Kościuszki 4A  zs nr 1, ul. J. Piłsudskiego 11  ZSO, ul. Żwirowa 16  
Przedszkole słoneczne, ul. słoneczna 6  Przedszkole Leśne, ul. S. Lilpopa 4  Filia przedszkola, ul. J. Piłsudskiego 19  NzOz Alfa – ul. Powstańców 
Warszawy 8  NzOz Peronowa, ul. Peronowa 4B  Agencja pocztowa, ul. 11 Listopada 4F/F     
BRWINÓW: SKLEPY
sklep „Czwórka” – ul. Grodziska 4,  Apteka – ul. Grodziska 7  sklep – ul. Grodziska 10  Książki Galeria Brwinów – ul. Grodziska 46  Hurtownia 
Magmar – ul. Wilsona 52  sklep Krokodyl – ul. Wilsona  sklep Jaworek – ul. Wilsona 28A  sklepy przy Rynku: zdrowa żywność  Carrefour  
Antoniak  Melba  Top Market zygzak, ul. Armii Krajowej 14  sklep – ul. Kościelna 19  sklep – ul. Płocka 13  sklep – ul. Powstańców Warszawy 30 
 społem – ul. Pszczelińska 48  sklep – ul. Kraszewskiego 1  sklep U Jacka – ul. sochaczewska 19  sklep na Borkach – ul. Kępińska 66  kioski 
przy rondzie W. Kowalskiego (obok GOK-u i TAXI)     
SOŁECTWA: INSTYTUCJE i SKLEPY     
otrębusy: zespół szkół – ul. M. Piaseckiego 2  Toeplitzówka – Biblioteka, NzOz – ul. Wiejska 1  Przedszkole – ul. Wiejska 1A  świetlica Gmin-
nego Ośrodka Kultury – ul. Krótka 10  sklep Kurczak – ul. Krótka 9  piekarnia AK – ul. Wiejska 21  sklep społem przy WKD – ul. Natalińska 21  
 piekarnia Witaszczyk przy WKD  sklep przy WKD – ul. Natalińska 23 kanie: sklep „Małgosia” – ul. J. Piłsudskiego 58  sklep przy WKD, ul. J. 
Piłsudskiego 11  Patataj – ul. Krótka 9  Os. słoneczne – Galeria Pasja, owczarnia: NzOz Basis, ul. Kazimierzowska 33D 
dZIĘKUJEMY ZA POMOC W dYSTRYBUCJI „RATUSZA” SOŁTYSOM SOŁECTW: 
 Biskupice  Czubin  Krosna  Milęcin  Terenia  Owczarnia  Żółwin  Parzniew  Falęcin  Moszna  Domaniew  Kotowice  Koszajec

Kluby i stowarzyszenia sportowe 
otrzymują na swoją działalność 
dotacje z budżetu gminy Brwinów. 
W konkursie ogłoszonym na 2016 
rok pojawiło aż 11 zadań.

Dofinansowane zostaną zajęcia z nastę-
pujących dyscyplin sportowych (w na-

wiasie klub sportowy i kwota dotacji): 
• piłka nożna halowa (Towarzystwo  
   Gimnastyczne sokół – 6 tys. zł), 
• lekkoatletyka (UKS Otrębusy 1 – 4 tys. zł),
• siatkówka (Towarzystwo Gimnastyczne  
   sokół – 6 tys. zł),
• koszykówka (MKS Pruszków – 3 tys. zł),
• judo i jujitsu (Klub Spostowy Pantera  
   – 40 tys. zł), 
• karate(UKS Bushi Team – 4 tys. zł),
• tenis stołowy (Towarzystwo Gimnastyczne  
   sokół – 10 tys. zł), 
• tenis ziemny  (KS Tennis Life – 10 tys. zł),
• kulturystyka (Towarzystwo Gimnastyczne  
   sokół – 5 tys. zł),.
• zajęcia z różnych dyscyplin, skierowane  
   dla mieszkańców Kań i Otrębus (UKs  
   Otrębusy 1 – 17 tys. zł)

W niektórych dziedzinach konkurs 
zostanie powtórzony. Dotyczy to 

piłki nożnej, hokeja na rolkach oraz siat-
kówki dla najmłodszych (przyczyna nie-
rozstrzygnięcia konkursu na te zadania  
w pierwszym terminie: brak ofert lub ofer-
ty z błędami formalnymi uniemożliwiają-
cymi dalszą ocenę). Kolejny konkurs zosta-
nie ogłoszony na początku lutego.  

Konkurs sportowy: 
rozstrzygnięcie

z a p r o s z e n i e

Informacje z klubów sportowych
w tematycznej zakładce na stronie.
Relacje z zawodów, wyniki itp. na:
sport.brwinow.pl

Wejdź
na stronę
brwinow.pl

k o m u n i k a t

w Urzędzie gminy Brwinów, ul grodziska 12
referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 3 (na parterze budynku), tel. 22 738 26 85


